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פרשת שופטים, ב' אלול תש"פ לפ"ק

שנה א' גליון מ"ג

נייעס אין שטעטל
                        חידות אפטיילונג

גאר א שיינע נייע אפטיילונג איז געווארן צוגעלייגט צום בלעטל, 
אין חסידות  נוגע  איז  וואס  דריי שאלות  געפרעגט  ווערט  וואך  יעדע 
ברסלב ובפרט פאר אונז תלמידי היכל הקודש, וואס די מטרה פון דעם 
אפטיילונג איז צו אויפרישן פאר זיך און פאר די קינדער די היסטאריע 
פון הייליג'ן רבי'ן, רבי נתן און מוהרא"ש זי"ע, אזוי אויך צו אויפרישן די 

מעשיות וואס דער הייליגער רבי האט פארציילט. 

גורל  די ערשטע  איז פארגעקומען  דינסטאג  דעם פארגאנגענעם 
פאר די ערשטע דריי שאלות וואס איז געפרעגט געווארן, דער גורל 
איז פארגעקומען אין תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב ליבערטי נ"י, 
דער מנהל ר' מרדכי אינדיג שליט"א האט איבערגעגעבן פאר דעם ראש 
ישיבה שליט"א - וואס איז פונקט דעמאלטס געקומען פאר א באזוך 
אין תלמוד תורה, צו מאכן די גורל בשעת אלע קינדער פון תלמוד תורה 

האלטן דאס מיט.

דער געווינער פון דעם גורל האט באקומען פון דעם ראש ישיבה 
שליט"א ספר עצתו אמונה חלק ב' אין וואס דער ראש ישיבה האט 

אריינגעשריבן אפאר חיזוק ווערטער.

יעדע דינסטאג מיט'ן אייבערשטענ'ס הילף וועט פארקומען דעם 
גורל אין א אנדערע אפטיילונג פון מוסדותינו הקדושים. 

                      אומאן ראש השנה
אלע אינגעלייט אין שטעטל גרייטן זיך צו פארן אויף ראש השנה 
צום הייליג'ן רבי'ן אין שטאט אומאן אזוי ווי דער הייליגער רבי האט 
אונז געהייסן, אפילו די יאר איז אביסל שווערער צו פארן וועגן די פרשת 

הקאראנא, דאך גרייט מען זיך צו די נסיעה.

מען ארבעט יעצט אויס עס זאל זיין אין שטעטל א מנין אויף ראש 
השנה, די פרויען וואס ווילן מיטהאלטן די תפלות זאל קענען קומען אין 
שול, אזוי אויך ווער עס וויל הערן שופר בלאזן. עס ווערט ערווארטעט 
אז די פרויען אנשי שלומינו פון אנדערע געגענטער וועלן וויילן אויף 

ראש השנה אין שטעטל.

פאמיליעס  חשובע  אלע  פון  בעטן  צו  פלאץ  די  טאקע  איז  דא 
וואס זענען גרייט אריינצונעמען געסט אויף ראש השנה, זאלן זעהן צו 

איינלאדענען אנדערע משפחות אויף יום טוב. 

דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל פועל'ן אלעס גוטס פאר 
דעם נייעם יאר תשפ"א - אין זכות פון טוהן חסד מיט אנדערע. 

               נייע משפחות אין שטעטל
גאר א שיינער זומער ענדיגט זיך דעם קומענדיגן וואך, נאכדעם 
וואס מען האט געהאט די זכיה צו זיך אנזאפן מיט אזויפיל חיזוק און 
עצות פאר דעם קומענדיגן יאר וואס קומט, מען האט געהאט די זכיה צו 
אויפנעמען אסאך משפחות אנשי שלומינו פון אנדערע געגענטער וואס 

זענען געקומען פאר'ן זומער אין שטעטל צווישן די ביימער און גראז. 

א גרויס חלק פון די משפחות וועלן מיט'ן אייבערשטענ'ס הילף 
האבן  זיי  וואס  דעם  נאך  שטעטל,  הייליגן  דעם  אין  וואוינען  בלייבן 
געזעהן אז עס איז גאר א גוטע פלאץ פאר זיי ברוחניות ובגשמיות, ווי 
דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך די וואך אויסגעדריקט: מען דארף 

שוין רופן דעם פלאץ "א שטאט" עס איז שוין נישט קיין שטעטל.

וועט  שטעטל  ברסלב'ע  דער  אז  אייבערשטען  צום  האפן  מיר 
ווייטער האבן גרויס הצלחה, וואס דאס וועט נאר זיין אויב עס וועט 
זיין אחדות צווישן אלע משפחות, אזוי ווי דער ראש ישיבה בעט פון 

אונז שטענדיג.

יוסי שניטצלער   

איין טאג האב איך זיך געטראפן מיט א לאך ביי איינע פון די רעדלעך פון מיין 
קאר, עס איז שוין געווען סוף טאג, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל 
נאך קענען טרעפן איינער וואס קען מיר דאס נאך היינט פאררעכטן און נישט 
דארפן מארגן אנהייבן זוכן ווער עס קען מיר פאררעכטן, שכח אייבערשטער אז 
נאך אין דעם זעלבן טאג האב איך איינעם געטראפן וואס האט מיר עס געקענט 

פאררעכטן.    

אינגל קעמפ    

די בית הכסא ביי די קינדער האט זיך פארשטאפט, מען האט עס פראבירט 
אויפצושטאפן אבער עס האט גארנישט געהאלפן, אלע קינדער צוזאמען מיט'ן 
מלמד האבן געבעטן דעם אייבערשטן עס זאל זיך פאררעכטן ווי שנעלער, מען 
נישט  און  צו פאררעכטן,  געלט עס  און צאלן  זיך מוטשען  נישט דארפן  זאל 
דארפן גיין זיכן יעצט א פלאץ ווי ארויסצוגיין, שכח אייבערשטער ביז א קורצע 
צייט האט עס אנגעהויבן ארבעטן פון זיך אליין אן דארפן רופן איינעם עס צו 

פאררעכטן. 

בנצי יאקאבאוויטש   

א( איך האב געבארגט א שטיקל וואס העלפט מען זאל קענען פילטערן די 
מקוה, איין טאג זעה איך אז די שטיקל איז פארלוירן, איך האב עס געזוכט א 
שטיק צייט און נישט געטראפן, איך האב שטארק געבעטן דעם אייבערשטן איך 
זאל עס קענען טרעפן און צוריק געבן, שכח אייבערשטער אז איין טאג קלינגט 

מיר איינער אז ער האט עס געטראפן. 

ב( ערב שבת ראה האב איך פרובירט צו הייס מאכן די מקוה אבער עס איז 
נישט געגאנגען, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל עס קענען הייס 
מאכן פאר שבת, שכח אייבערשטער אז ממש פאר'ן זמן איז עס געלונגען צו 

הייס מאכן.

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמן א חשוב'ע משפחה וואס האט 
זיך אהערגעצויגן ביי אונז אין שטעטל

הערשי בוים נ"י וזוגתו שרה תחי'
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין דא אין דעם 

הייליג'ן שטעטל, און זיי זאלן קענען אויפציען די קינדער אויף דעם 
הייליג'ן רבינ'ס וועג און זעהן פון זיי אסאך אידיש נחת.

ברוכים הבאים בשם השם



ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ה' ַּפְרַׁשת קַֹרח, ב' ְדרֹאׁש חֹוֶדׁש ַּתּמּוז, 
ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

נּוץ אֹויס ִדי ַצייט ִאין ָקאְנְטִרי ִמיט ְּתִפיָלה ְוִהְתּבֹוְדדּות; ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִאיז ַאָמאל ֶגעַגאְנֶגען ְׁשַּפאִציְרן ִמיט ַזיין ָטאְכֶטער 
ָׂשָרה, ַאזֹוי ְׁשַּפאִציְרְנִדיג ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִאיר ֶגעָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, 
ִסיָמן קסג(: "ֶווען דּו ָוואְלְסט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶהעְרן ָדאס ֶגעַזאְנג פּון 
ִדי ְגָראז, ִווי ֶיעֶדע ְגָראז ִזיְנְגט אּון לֹויְּבט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן... ִווי 
גּוט אּון ִווי ֵאייְנֶגעֶנעם ִאיז צּו ֶהעְרן ִווי ֵזיי ִזיְנֶגען ֵזייֶעֶרע ִליֶדער"; 
ִמיר ֶהעְרן ַטאֶקע ִניְׁשט ִווי ִדי ְגָראז ִזיְנֶגען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאֶּבער 
ִזיְך  ֶגעפּוֶנען  ִמיר  ֶווען  ַאְנֶדעְרׁש  ֶעֶּפעס  ִאיז  ֶעס  ַאז  ְׁשִּפיְרן  ִמיר 

ְצִוויְׁשן ֵזיי, ֶעס ֶרעְדט ִזיְך ֶמער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזע צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ְלָכל ַהָּפחֹות ַא ְּבַלאט ְגָמָרא; מֹוַהָרא"ׁש 
ִדי  ַפאְרְּבֶרעְנט  "ְגָמָרא  ָזאְגן:  ְׁשֶטעְנִדיג  ְפֶלעְגט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
ְקִלּפֹות". ֶמען ֶזעט ִווי ֶדער ס"מ ָהאט ֵזייֶער מֹוָרא ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ֶלעְרְנט ּתֹוָרה, ִּבְפַרט ְגָמָרא, ַווייל ָדאס ַפאְרְּבֶרעְנט ִאים ִאיְנַגאְנְצן.

ֶרעד צּו ַדייֶנע ִקיְנֶדער ֵזיי ָזאְלן ֵגיין ָאְנֶגעטּון ִּבְצִניעּות; ֶווען 
ֵזיי ְפֶרעְגן ִדיר אֹויף ַא ְקֵלייד ִצי ֶעס ִאיז גּוט ָאֶדער ִניְׁשט ַמאְך 
ִזיְך ִניְׁשט ֶדעָמאְלט ִווי ַא ַנאר ָוואס ֵווייְסט ִניְׁשט, ַווייל ְׁשֶּפעֶטער 
ֶוועְסטּו ִניְׁשט ֶקעֶנען צּוִריק ְדֵרייֶען ֶדעם ֵזייֶגער. ָזאְלְסטּו ְׁשֵטיין 
אֹויף ֶדעם ַאז ֵזיי ָזאְלן ִניְׁשט ֵגיין ָאְנֶגעטּון ִמיט ְקֵלייֶדער ָוואס ֶמען 
ֶזעט ַארֹויס ֶדעם ַגאְנְצן ֶקעְרֶּפער; ֶעס ִאיז ַאן ֶעְקל אּון ַא ְגרֹויל 
ְקֵלייֶדער  ִמיט  ַארּום  ִזיְך  ְדֵרייֶען  ַווייְּבֶלעְך  ֵהייִמיֶׁשע  ִווי  ֶזען  צּו 
אֹויְסֶגעֵלייְגט אֹויְפ'ן ַלייּב, ֵלייֶדער ֶזע ִאיְך ַאז ַּביי אּוְנז ִאין ֶקעְמּפ 
ֶזעֶנען ָדא ָוואס ֵגייֶען ָאְנֶגעטּון ֵזייֶער ִניְׁשט ֵׁשיין. ָהאּב ִניְׁשט מֹוָרא 
צּו ָזאְגן ַפאר ִדי ִקיְנֶדער ִווי ַאזֹוי צּו ֵגיין ָאְנֶגעטּון; ַאז ֶמען ֶרעְדט 
ּפֹוֵעל'ט  ֵׁשייֶנעְרֵהייט  ָנאְכַאָמאל  אּון  ָנאְכַאָמאל  ָזאְגט  ֶמען  ֵׁשיין, 

ֶמען, ִוויֶדער ַאז ֶמען ָזאְגט ִניְׁשט ִאיז ַּביים סֹוף ֵזייֶער ִּביֶטער.

ִאיְך ֶזע ַאז ִאיְך ָהאּב ָנאְך ַאַסאְך ַאְרֶּבעט ַּביי אּוְנז ִאין ִדי ְקִהיָלה 
ִאין ֶדעם ִעְנָין פּון ְצִניעּות.

ִאיְך ִּבין ֵזייֶער ַפאְרנּוֶמען ִאין ִדי ֶטעג, ִאיְך ְׁשִּפיר ַמֶמׁש ִווי ִאיְך 
ַדאְרף ַדייֶנע ְּתִפילֹות ִאיְך ָזאל ָהאְּבן ַווייֶטער ִדי ּכֹוחֹות ָאְנצּוֵגיין 

ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ַאְרֶּבעט, ֶּבעט ַפאר ִמיר.

ַא גּוְטן ָטאג אּון ַא גּוְטן חֹוֶדׁש.

ְׁשַנת  ַּתמּוז,  י"ד  ָּבָלק,  ַּפְרַׁשת  ד'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת   
תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיָדה ֵּבית ֵפיָגא ְּבֶרְסֶלב.

ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ַהָנָאה צּו ֶהעְרן פּון אּוְנֶזער ָחׁשּוב'ֶע ְמַנֶהֶלת 
ָמַרת ... ִּתְחֶי' גּוֶטע ְגִריְסן אֹויף ִדיר.

אֹויְך ֶהער ִאיְך פּון ַאֶלע ֵׁשייֶנע ַזאְכן אֹויף ִדיר; פּון ַדייֶנע גּוֶטע 
ִמדֹות, פּון ַדיין גּוט ַהאְרץ ִווי דּו ֶגעְּבְסט ַאְכטּוְנג אֹויף ַאְנֶדעֶרע 

ֵמייְדֶלעְך, אֹויְך ֶהער ִאיְך ַאז דּו ִפיְרְסט ִזיְך ִּבְצִניעּות.

אֹויף  ִפיְרן  ַווייֶטער  ִזיְך  ָזאְלְסט  דּו  ַזיין  ְמַחֵזק  ִדיר  ִאיְך  ִוויל 
ֶדעם ֵׁשייֶנעם ֶוועג, ַאזֹוי ֶוועְסטּו ִזיְך ַאייְנקֹויְפן ִדי ֶוועְלט דּו ֶוועְסט 
ִׁשידּוְך, אּון אֹויְך  גּוֶטע  ַא  ְטֶרעְפן  ָנאֶמען אּון  גּוֶטע  ַא  ַּבאקּוֶמען 
ְׂשַכר  ַּבאקּוֶמען  ֶוועְסט  דּו  ֶוועְלט  ֶיעֶנע  ַאייְנקֹויְפן  ִזיְך  ֶוועְסטּו 

פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

אּון  ְגָראז  ִדי  ְצִוויְׁשן  ֶקעְמּפ  ִאין  ִזיְך  ֶגעפּוֶנען  ִמיר  ֶווען  ֶיעְצט 
ֵּבייֶמער ִאיז ַא גּוֶטע ַצייט צּו ֵגיין ַאִּביְסל ְׁשַּפאִציְרן ְצִוויְׁשן ֵזיי אּון 
ִזיְנֶגען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ִאים ַדאְנֶקען אּון לֹויְּבן ַפאר ִדי ֲחָסִדים 
ֵווייְסן  ִמיר  ַאז  ֶחֶסד  ִדי  אֹויף  ִּבְפַרט  אּוְנז,  ִמיט  טּוט  ֶער  ָוואס 
פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס ֵעצֹות ָוואס ָמִׁשיַח ֶוועט אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר 
ַאֶלעֶמען, ִדי ֵעָצה פּון ְׁשמּוֶעְסן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ִאים ֶדעְרֵצייְלן 
ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ַאִריֶּבער אּון ַאֶלעס ָוואס ֶמען ְטַראְכט ְּפָחִדים, 

ִּדְמיֹונֹות, ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות ְוכּו', ְוכּו'.

ִווי ֶמער ֶמען ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו טּון ִדי ֵעָצה ַאְלץ ֶמער ֶוועְרט 
ָדאס ֶלעְּבן ֶּבעֶסער אּון ִזיֶסער.

ֶזע צּו ָזאְגן ְּתִהִלים ֶיעְדן ָטאג.

פּון ַדיין רֹאׁש ְיִׁשיָבה.

       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

סיום מסכת שבת ב' ראה נאכ'ן טעגליכן שיעור  

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז הילד שמעון ראטה נ"י

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
די גורל פון פאריגע וואך וועט פארקומען קומענדיגן דינסטאג אין 

תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב ליבערטי.

ח  דות 
אפטיילונג

א( ווען האט דער הייליגער רבי געזאגט די לעצטע תורה?

ב( ווי לאנג האט מוהרא"ש זי"ע געלעבט?

ג( "פון געלט זאלט איר צו מיר נישט רעדן" וואו זאגט דאס 
דער הייליגער רבי?

      רמב"ם שיעור אין פאליש פון בית המדרש  עס קומט אן די ביעמס פאר'ן הדפסה בנין

ענטפערס פון פאריגע וואך
א(  38 יאר
ב( 24 יאר

ג(  די דרייצענטע מעשה 

אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט ִאין ָקאְנְטִרי


